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Apikia Σαντορίνη

Δημιουργώντας μια γειτονιά
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Ένα κατάλυμα, σχεδιασμένο με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση,
που ξεχωρίζει για το μοναδικό του στιλ στο πανέμορφο χωριό του Πύργου.
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Project details
Architectural design: Agni Kouvela
Interior design, styling: Zorzos Interior Architecture
Interior design, 3D visualization: Costas Gagos Design
Furniture and Accessories: Decostore Santorini
Photos: Christos Drazos

Συνδυάζοντας τη σαγηνευτική ατμόσφαιρα της Σαντορίνης, με
ιστορίες που έμειναν ζωντανές μέσα από το μύθο, μένοντας πιστοί στις απλές και καθαρές κυκλαδίτικες γραμμές, παντρεύοντας την παράδοση με τους σύγχρονους ρυθμούς και
αφουγκραζόμενοι την ηχώ ενός αγαπημένου παρελθόντος, δημιουργήσαμε την Apikia στη Σαντορίνη.
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Το συγκρότημα χτίστηκε ακολουθώντας τις ξεκάθαρες, τολμηρές γραμμές της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, με ανεξάρτητες
κατοικίες που μοιάζουν με μια “γειτονιά”, εξασφαλίζοντας παράλληλα μαγευτική θέα προς την κορυφή της καλντέρας από
κάθε σουίτα. Η Apikia συνδυάζει χαρακτήρα και λειτουργικότητα,
με τις σουίτες του χτισμένες περιμετρικά της μπροστινής αυλής,

Ένα κατάλυμα, σχεδιασμένο με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση, που ξεχωρίζει για το μοναδικό του στιλ στο
πανέμορφο χωριό του Πύργου. Πάνω στην ίδια γη, όπου μεγάλωσαν οι ιδιοκτήτες, μια έκταση που θα κρατά για πάντα μια
ξεχωριστή θέση στις καρδιές τους, στον Πύργο της Σαντορίνης
δημιουργήθηκε η Apikia.
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στολισμένης με όμορφα φυτά και λουλούδια. Κάθε σουίτα έχει
το δικό της ξεχωριστό στιλ και διακόσμηση, όπου δεσπόζουν η
απρόσκοπτη ηρεμία και ιδιωτικότητα. Η αρχιτέκτονας Αγνή
Κούβελα περιγράφει το έργο: “Το συγκρότημα χαρακτηρίζεται
από τη συμπαγή, πυκνή αισθητική του, από αξίες τόσο συμβολικές, όσο και αισθησιακές που θυμίζουν έντονα το νησί και το
Αρχιπέλαγος της Σαντορίνης.
Ταυτόχρονα και αβίαστα συνδυάζεται, με ό, τι απομένει από το
τοπικό ιδίωμα, με τα γνωστά σχήματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της περιοχής. Η μικρή κλίμακα, η ανάπτυξη σχημάτων όπου στοιχεία της πρόσοψης προεξέχουν και οι καμπύλες
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βεράντες αποτελούν συνεχή αναφορά στα χαρακτηριστικά των
παλαιών κατοικιών του Πύργου. Τα σχήματα αυτά εξωτερικεύουν τις αντίστοιχες λειτουργίες κάθε χώρου, ενώ τα πολλαπλά
ανοίγματα, οι φεγγίτες, που προσφέρουν φυσικό κλιματισμό και
οι αυλές, ακολουθούν τους κανόνες που υπαγορεύει η οικολογική συνείδησή του συγκροτήματος.
Οι χοντροί τοίχοι και οι φυτεμένες βεράντες συμβάλλουν στην
επίτευξη θερμικής άνεσης”, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι
“αυτή η νέα γειτονιά του Πύργου περικλείει ταυτόχρονα την παράδοση, τη λειτουργικότητα και τη μελλοντική κατεύθυνση, καθορίζοντας το ρυθμό για μια νέα εποχή.”.
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Apikia Santorini

Creating a New Neighborhood
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Blending the bewildering ambience of Santorini with stories kept
alive in legend; staying true to the simple and clean lines of the
Cyclades; fusing tradition with modernity and listening to the
echoes of the past as they shape today’s lifestyle. Apikia in Santorini is a fresh yet historic accommodation property created with
utter respect for the environment that stands out in the charming
village of Pyrgos. In the very lands of the owners’ family in Pyrgos,
Santorini, which has forever held a special place in their hearts,
Apikia was created.
The complex was built following the quintessential bold lines of
the Cyclades, with detached residences to resemble a “neighborhood” while ensuring majestic views to the caldera’s top from
every suite. Apikia combines character with functionality, with all its
suites thoughtfully pointing toward the front yard, adorned with
beautiful plants and flowers. Each of the suites has its own distinctive style and decoration, with prevailing elements those of un-
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compromising comfort of privacy. Architect, Agni Kouvela, describes the project “The complex is characterized by its solid,
dense aesthetic; values both symbolic and sensorial that reminisce of the Santorini Island and Archipelago. At the same time
and effortlessly, it intertwines with whatever remains of the local
idiom, with familiar shapes of the region’s tradition. The small
scale, the deployment of shapes with the protrusion of segments
of the façade, the curved terraces are a constant reference to the
characteristics of the old residences of Pyrgos. The shapes outwardly express the relevant functions, whereas the multiple view
openings, the dormers for natural climate conditioning, the courtyards, satisfy the demands dictated by its eco-conscience. Thick
walls and planted terraces contribute to the achievement of thermal comfort,” to conclude “this new neighborhood of Pyrgos encloses at the same time tradition, functionality and future direction,
setting the pace for the era.”.
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Apikia in Santorini is a fresh yet historic
accommodation property created with utter
respect for the environment that stands
out in the charming village of Pyrgos.
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Προμηθευτές
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